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I N T É Z K E D É S I

T E R V

a kistarcsai Rendőrképző Iskola és a Tartalékos Tisztképző
Iskola körletcseréjére, továbbá a rendőrképzés fejlesztése
érdekében Miskolcon és Szombathelyen új iskolák létesítésére.

Az 1975. június 3o-i Miniszterhelyettesi Értekezlet
- megerősítette azt a korábbi döntést, hogy a tartalékos
tisztképzést Budapestről és Körmendről Kistarcsára, a
rendőrképzést pedig Kistarcsáról Budapestre a Szamuely
laktanyába kell áthelyezni.
- elrendelte, hogy Miskolcon és Szombathelyen 150-150
fős új rendőrképző iskolákat kell létrehozni.
A meghatározott feladatok végrehajtására a következő intéz
kedések elfogadását javasoljuk.
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I.
Intézkedések az iskolák elhelyezésének: biztosítására.
1./ A kistarcsai Rendőrképző Iskola elhelyezése.
a. / A kistarcsai Rendőrképző Iskola elhelyezésének
érdekében a Szamuely laktanyában összesen 43o
fő hallgatói létszámra, ezen belül mintegy
3oo-32o bentlakó elhelyezésére igénybe kell
venni a Tartalékos Tisztképző Iskola jelenlegi
körleteit, továbbá a Forradalmi Készenléti
Rendőri Ezred által használt IX.M., XVI.B .,
és XXIX. jelű épületeket, mintegy 4883 m2 alap
területtel. Az épületeket az l.sz. melléklet
szerinti helyszínrajzon feltüntetettek alapján
kell megosztani a FKRE és a Rendőrképző Iskola
között. Az épületekben lévő helyiségeket a
2 .sz. mellékletben megjelöltek szerinti célra
kell az iskolának felhasználnia. A Forradalmi
Készenléti Rendőri Ezrednek a szükséges mérték
ben az iskola részére biztosítania kell továbbá
a gyengélkedő, a nagy kultúrterem, a tornaterem
és a fürdő stb. kiegészítő jellegű épületek
használatát.
A Forradalmi Készenléti Ezred kell szolgáltassa
a Rendőrképző Iskola hallgatói és személyi törzse
élelmezését, továbbá gépjármüvei tárolását és ja
vítását.
Határidő:
- az épületek átadására: 1975.december 31.
- a szolgáltatások biz
tosítására:
1976. szeptember 1.
Felelős: BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes.
b. / A Rendőrképző Iskola működéséhez fel kell hasz
nálni a Tartalékos Tisztképző Iskola bútorzatát,
illetve a hiányzó berendezéseket külön biztosí
tani kell.
Határidő: 1976. július 1.
Felelős: BM. I/II. Csoportfőnök és
BM. IV/I. Csoportfőnök.
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c./ Egységes élelmezési normát kell kialakítani a
Szamuely laktanyában elhelyezett Készenléti Rend
őri Ezred és Rendőrképző Iskola hallgatói, illetve
állománya részére.
Határidő:
Felelős:

1976. július 1.
BM. I/II. Csoportfőnök.

d./ A Rendőrképző Iskola működéséhez feltétlen szük
séges átalakítási és épületfelújítási munkákat
- mintegy 3,5 millió Ft., külön biztosításra ke
rülő költségelőirányzattal - a Tartalékos Tiszt
képző Iskola kell elvégeztesse olyan módon,
hogy a Rendőrképző Iskola működését 1976. szep
tember hó 1-én megkezdhesse. A munkálatok elő
készítését haladéktalanul meg kell kezdeni.
Határidő:
Felelős:

1976. augusztus 15.
BM. I/II. Csoportfőnök
BM. IV/I. Csoportfőnök.

2./ A miskolci 15o fős iskola elhelyezése.
a./ Az iskola elhelyezésére a Forradalmi Készenléti
Rendőri Ezred laktanya objektumában, összesen
1544 m2 alapterületű helyiséget kell átengedni a
nőtlen szállás, illetve a legénységi épületből.
Az épületekben lévő helyiségeket a 3 .sz. mellék
letben megjelöltek szerint kell felhasználni a
rendőrképző iskola elhelyezésre.
A Forradalmi Készenléti Rendőri Ezred helyi zász
lóaljának a szükséges mértékben biztosítania kell
az iskola részére a gyengélkedő épület, a nagy
kultúrterem és tornaterem használatát.
A helyi zászlóalj kell szolgáltassa a Rendőrképző
Iskola hallgatói és személyi törzse élelmezését,
továbbá gépjármüvei tárolását és javítását.
Határidő:
- az épületek átadására: 1975. december 3 1 .
- a szolgáltatások biztosí
tására:
19 7 6 . szeptember 1.
Felelős:

BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes.
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b. / Az iskola működéséhez szükséges bútorzatot és be
rendezési tárgyakat külön biztosítani kell.
Határidő: 1976. július 1.
Felelős:

BM. I/II. Csoportfőnök.

c. / Egységes élelmezési normát kell kialakítani az
1/c. pontban megjelöltek szerint.
Határidő: 1976. július 1.
Felelős:

BM. I/II. Csoportfőnök.

d. / A rendőrképző iskola működéséhez feltétlen szüksé
ges átalakítási munkákat mintegy, 2,1 millió Ft.,
külön biztosításra kerülő költségelőirányzattal
és az egyébként is szükségessé váló egyéb épület-felújítási
munkákat mintegy 4,9 millió Ft. költség
előirányzattal a Készenléti Rendőri Ezred kell
elvégeztesse olyan módon, hogy a rendőrképző iskola
működését 1976. szeptember hó 1-én megkezdhesse. A
munkálatok előkészítését haladéktalanul meg kell
kezdeni.
Határidő: 1976. augusztus 15.
Felelős:

BM. I/II. Csoportfőnök
BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes.

e. / A felújítási munkák határidőre történő elvégzése
érdekében a miskolci laktanya objektumban jelenleg
folyó rendőr alapképzést 1975-ben be kell fejezni.
Határidő: 1975. augusztus 31.
Felelős: BM. II. Főcsoportfőnök-helyettes
BM. IV/I. Csoportfőnök.
3./ A szombathelyi 15o fős iskola elhelyezése.
a./ Az iskola elhelyezésére a Határőrség szombathelyi
kerületének laktanya objektumában összesen 2 4 o l m2
alapterületű helyiséget kell átengedni, az eddig
újonckiképzésre szolgáló épületrészben. Az épület
ben lévő helyiségeket a 4 .sz. mellékletben megjelöltek szerint kell felhasználni rendőrképző iskola el
helyezésére.
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A Határőrség helyi Kerület Parancsnokságának a szük
séges mértékben biztosítania kell az iskola részére
a gyengélkedő épület a kialakításra kerülő torna
terem, továbbá a külső sportpálya használatát. A
Kerület Parancsnokság kell szolgáltassa a rendőr
képző iskola hallgatói és személyi törzse élelme
zését, továbbá gépjárművei tárolását és javítását.
Határidő:
- az épületrész felszabadítására:
1976. március 31.
- a szolgáltatósok biztosítására:
Felelős:

1976. szeptember 1.
BM. Határőrség Országos Parancsnoka.

b. / Az iskola működéséhez szükséges bútorzatot és be
rendezési tárgyakat külön biztosítani kell.
Határidő:
Felelős:

1976. július 1.
BM. I/II. Csoportfőnök.

c. / Egységes élelmezési normát kell kialakítani az 1/c.
pontban megjelöltek szerint.
Határidő:

1976. július 1.

Felelős:

BM. I/II. Csoportfőnök.

d./ A rendőrképző iskola működéséhez feltétlen szüksé
ges épület átalakítási és korszerűsítési munkákat
mintegy 3,5 millió Ft., külön biztosításra kerülő
költségelőirányzattal a Határőrség szombathelyi
Kerület Parancsnoksága kell elvégeztesse, olyan
módon, hogy a rendőrképző iskola működését 19 7 6 .
szeptember hó 1-én megkezdhesse. A munkálatok
előkészítését haladéktalanul meg kell kezdeni.
Határidő:
Felelős:

1976. augusztus 15.
BM. Határőrség Országos Parancsnoka

- 6 4. / A Tartalékos Tisztképző Iskola elhelyezése.
A kistarcsai volt Alapfokú Rendőr Iskola jelenlegi
elhelyezésére szolgáló épületeket a Tartalékos Tiszt
képző Iskola elhelyezésére kell felhasználni. Az ob
jektum területén 4oo fő hallgató, 3o fős kommendáns
szakasz és az iskola törzse helyezhető el.
Az épületekben lévő helyiségeket az 5.sz. melléklet
ben megjelöltek szerint kell felhasználni tartalékos
tisztképzés céljára.
A Tartalékos Tisztképző Iskola működéséhez feltétlen
szükséges épület átalakítási munkákat, mintegy l,o millió
Ft., külön biztosításra kerülő költségelőirányzattal a
Rendőrképző Iskola kell elvégeztesse, oly módon, hogy
a tartalékos tisztképzés Kistarcsán 1976. IX. hó 1-én
megkezdődhessen. A munkálatok előkészítését haladékta
lanul meg kell kezdeni.
Határidő:
Felelős:

1976. augusztus 15.
BM. I/II. Csoportfőnök
BM. IV/I. Csoportfőnök

A Tartalékos Tisztképző Iskola működéséhez fel kell
használni az Alapfokú Rendőr Iskola bútorzatát, illetve
a hiányzó berendezési tárgyakat külön kell biztosítani.
Határidő:
Felelős:

1976. július 1.
BM. I/II. Csoportfőnök
BM. IV/I. Csoportfőnök.

5. / Költségfedezet biztosítása az épületek átalakításához.
A rendőrképzés és tartalékos tisztképzés 1976. szeptem
ber 1—i megkezdése érdekében az 1-4. pontok szerint
szükséges épületfelújítási és átalakítási munkákhoz,
lo,l millió Ft. ingatlanfelújítási keretet kell bizto
sítani az érintett szervek részére.
Határidő:
Felelős:

1976. január 31.
BM. I/II. Csoportfőnök.

6. / Garzonszálló építése és a kistarcsai objektum bővítése.
Az V. ötéves beruházási terv végleges adatainak ismere
tében javaslatot kell tenni a Szamuely laktanyában lévő
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nőtlen szálló megszüntetése és 4oo fős korszerű garzonszálló létesítésére, továbbá a kistarcsai objektum
olyan mértékű bővítési igényének kielégítésére, hogy
ott 600 fő hallgató elhelyezhető legyen.
Határidő: függően az V. ötéves beruházási
terv jóváhagyásától.
Felelős: BM I/II. Csoportfőnök
7./ Lakáskérdések rendezése.
A Miskolcon és Szombathelyen létrehozásra kerülő isko
lák hivatásos állományú törzse lakásigényének soron
kívüli kielégítésére - a lakásberuházási lehetőségek
alapján - az 1 9 7 6 . évi lakáselosztásra vonatkozó elő
terjesztésben kell javaslatot tenni, figyelemmel a
Határőrség kapcsolódó lakásigényeire is.
Határidő:
Felelős:

1976. április 3o.
BM I/II. Csoportfőnök.

II.
Az iskolák működésére vonatkozó intézkedések.

8 . / A BM Rendőrképző Iskola és a BM Tartalékos Tiszt
képző Iskola átköltöztetéséről - a BM. Tartalékos
Tisztképző Iskola hallgatóinak felhasználásával a BM. IV/I. Csoportfőnök gondoskodjon.
Határidő:

1976. augusztus 3o.

Felelős:

BM. IV/I. Csoportfőnök

9. / A budapesti BM. Rendőrképző Iskola a BM. IV/I.
Csoportfőnök alárendeltségében működjön.
A Miskolcon és Szombathelyen létrehozandó BM.
Rendőrképző Iskolák tanulmányi irányítását és felü
gyeletét a BM. IV/I. Csoportfőnök - a budapesti BM.
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Rendőrképző Iskola törzsének bevonásával - végezze.
Határidő: folyamatos
Felelős: BM IV/I. Csoportfőnök
lo./ A tervezett objektumokba az oktatás beindítása:
a./ A budapesti BM Rendőrképző Iskola a Szamuely
Tibor laktanyában: 4oo fő rendőr hallgatóval
3 o fő bv. hallgatóval
- BM. Rendőrképző Iskola 15o fő rendőr hallga
tóval a miskolci FKRE laktanyájában
- BM. Rendőrképző Iskola 15o fő rendőr hallga
tóval a szombathelyi BM. Hőr. Ker. laktanyá
jában.
Kezdődjön: 1976. szeptember 1-én.
Ezekre az iskolákra a beiskoláztató hallgatók
szervenkénti létszámának meghatározását minden
év május hónap 1-ig, a vezénylésre vonatkozó
állományparancsot pedig minden év augusztus
hónap 1-ig a BM. IV/II. Csoportfőnök - II/II.
Csoportfőnökkel egyetértésben - adja ki.
Határidő: folyamatos
Felelős:

BM. IV/II. Csoportfőnök

b./ A BM. Tartalékos Tisztképző Iskola I. évfolya
mára 1975. szeptember 1-ével csak 15o fő sor
állományú hallgató hívható be a Körmendi Határ
őr Kiképző bázisra.
Ezért 1976. szeptember 1-én a BM. Tartalékos
Tisztképző Iskola - I objektumban - Kistarcsán
4 oo fő hallgatóval az első és második évfolyam
együttesen az oktatást kezdje meg.
Határidő: 1975. szeptember 1.
1976. szeptember 1. és folyamatos
Felelős:

BM. M. és Szerv.Csoportfőnök
BM. IV/II. Csoportfőnök

11./ Az "M" és Szervezési Csoportfőnökség a BM. IV/I.,
az I/II. Csoportfőnökséggel és a Határőrség Orszá
gos Parancsnokságával együtt mérje fel:
a./ A Tartalékos Tisztképző Iskola két évfolyamának
a kistarcsai objektumba telepítésével,
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b./ A BM. Rendőrképző Iskola a kistarcsai objektumból
a Szamuely laktanyába telepítésével,
c./ A Miskolcon és Szombathelyen felállítandó Rendőrképző Iskola beindításával
kapcsolatos szervezési és létszámmódosítási valamint
technikai /gépjármű/ igényeket.
Az érintett szervek állománytáblázatait készítse el,
a létszámszükséglet biztosítására vonatkozó átcsoportosítási javaslatokkal együtt jóváhagyásra terjessze
fel.
Határidő: 1975. december 15.
Felelős: BM. "M" és Szervezési Csoportfőnök
BM. IV/I. Csoportfőnök
BM. I/II. Csoportfőnök
Határőrség Országos Parancsnoka
12 .

A BM. Rendőrképző Iskolák korszerűsített, egységes
oktatási dokumentumait a BM. IV/I. Csoportfőnök a
BM. II/II. Csoportfőnökkel és az IM. BV. Országos
Parancsnoksággal együttműködve adja ki.
Határidő: 1975. október 3o.
Felelős: BM. II/II. Csoportfőnök
BM. IV/I.

Csoportfőnök

/ A rendőrképzésben meglévő lemaradás megszüntetéséne
.
3
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elősegítésére 1976. évben 4 hónapos rendőrképző tan
folyamot kell szervezni a BM. Csopaki kiképző tábor
ban 4oo fővel.
Határidő:
Felelős:

1976. február 2o.
BM. II/II. Csoportfőnök
BM. IV/I. Csoportfőnök
BM. IV/II. Csoportfőnök.

lo

14./ A miskolci és a szombathelyi székhellyel létre
hozandó iskolákat el kell látni oktatási segéd
eszközökkel, tankönyvekkel, jegyzetekkel.
Határidő:

1976. március 1.

Felelős:

BM. IV/I. Csoportfőnök.

B u d a p e s t , 1975. július28.

/ Ladvánszky Károly /
r. vezérőrnagy

/ Kecskés József /
r. ezredes

/Balogh József /
r. alezredes

/ Mándi Sándor /
r. ezredes

